การเลี้ยงปลาใบมีดโกน Aeoliscus strigatus
ชมพูนุท หลักดี ชัยวุฒิ สุดทองคง วรดร สุขสวัสดิ์ จีรวรรณ ศรีทองชื่น และสุทธิชัย ฤทธิธรรม
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร (พฤศจิกายน 2555)

ปลาใบมีดโกน หรือปลาข้างใส มีชื่อภาษาอังกฤษ
ว่ า razorfish
หรื อ shrimpfish จั ด อยู่ ใ นครอบครั ว
Centriscidae มีลักษณะเด่นที่รูปร่างและวิธีการว่ายน้ํา รูปร่าง
บางเฉียบ ปากเรียวแหลม และเกล็ดพัฒนาเหมือนเกราะบางใส
หุ้ม ตั ว ว่ า ยน้ํ า หั ว ทิ่ม ลงลํ า ตัว ตั้ งฉากกั บ พื้น ตลอดเวลา หาง
แหลมเหมือนมีกระดูกเล็กๆ ชี้ขึ้นข้างบน คล้ายๆ ส่วนหางของ
ใบมีดโกนที่ช่างตัดผมสมัยโบราณใช้นิ้วเกี่ยวไว้เวลาใช้งาน ปลา
ชนิดนี้อยู่รวมกันเป็นฝูงขนาดเล็ก เมื่อจะหนีศัตรูที่จะมาจับกิน
รวมทั้ง ตกใจที่ เ ห็น นั กดํา น้ํา กํา ลัง ว่า ยน้ํา เข้า ไปถ่ายรู ป ใกล้ ๆ
ปลาทั้งฝูงก็แทรกหนีเข้าไปในซอกหลืบแคบๆ อะไรก็ได้ที่นักล่า
แหย่ ป ากเข้ า ไปงั บ ไม่ ไ ด้ เช่ น ซอกหิ น กิ่ ง ก้ า นของกั ล ปั ง หา
ระหว่างหนามหอยเม่น ภาพที่ ได้จากนักดําน้ําจึงเป็นเช่นนั้น
ผู้ค นทั่ว ไปจึง คิ ด ว่ า ปลาชนิด นี้ ต้ องเลี้ย งคู่ กับ หอยเม่ น หรื อ มี
ความสั ม พั น ธ์ แ บบ Symbiosis เหมื อ นปลาการ์ ตู น กั บ
ดอกไม้ทะเล ที่จริงแล้วไม่น่าจะใช่ ความบางใสของลําตัวน่าจะ
เป็ น ลั ก ษณะที่
ไ ด้ เ ป รี ย บ ใ น ใบมีดโกนโบราณและฟอสซิลปลาใบมีดโกน
การอยู่ ร อดใน
โลกใต้ทะเล ปากยาวมีประโยชน์ตรงที่สามารถไล่จิกเหยื่อได้
ทั้ ง ในที่ ก ว้ า งแล ะที่ แ คบ ปล าช นิ ด นี้ จึ ง ไม่ ไ ด้ พั ฒ นา
เปลี่ยนแปลงรูปร่างอีกเลยตั้งแต่ยุค Upper Miocene เมื่อ
ราว 6 ล้านปีที่ผ่านมา ฟอสซิลที่ขุดพบในชั้น หิน อ่อนที่
เทือกเขาแอล์ปตอนเหนือของประเทศอิตาลี ยังคงเหมือนเดิม
ทุ ก ประการ (ดู ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม http://gardenofculture.
Snipefish (Macroramphosus sp.)
blogcu.com/fossil-specimens-discovered-ingermany/7888612) ต่างจากมนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงรูปร่างเรื่อยมา คนเราเพิ่งพัฒนาโครงร่างมาเป็นแบบ
ปัจจุบันเมื่อแสนปีที่แล้วนี่เอง เท่าที่ดูแล้วคิดว่ายังไม่น่าจะถูกใจสักเท่าใด เพราะคนที่อยากจะโดดเด่นเป็น
บุคคลสาธารณะอยากจะยึดอาชีพเป็นดารา นักการเมือง หรือแม้แต่สมณะบางรูป ก็ยังต้องพึ่งศัลยแพทย์
เปลี่ยนแปลงโฉม แล้วใช้อุปกรณ์แสงสีเสียงช่วยขับรัศมีให้เฉิดฉายอยู่เลย
Snipefish และ Boarfish เป็นญาติสนิทของปลาใบมีดโกนที่อยู่ในทะเลเขตอบอุ่น มีรูปร่าง
เหมือนปลาธรรมดามากกว่า แต่ก็จะว่ายน้ําหัวทิ่มลงพื้นเหมือนกัน ปากก็มีลักษณะเป็นท่อยาวเช่นกัน แต่
ลําตัวอ้วนกลมกว่า อาจจะเป็นเพราะอุณหภูมิต่ํากว่าจึงต้องสะสมไขมันไว้เพื่อเป็นพลังงาน Lopes M. (2006)
นักวิชาการโปรตุเกสกล่าวว่า ปลาในครอบครัวนี้ กินแพลงก์ตอนสัตว์เป็นอาหารตลอดช่วงวงจรชีวิต ผล
การศึกษาอาหารในกระเพาะ ก็ไม่พบว่าชอบกินไข่ปลาชนิดอื่นอีกด้วย จึงสรุปไว้ว่าปลาชนิดนี้มีความสําคัญ
กับระบบนิเวศชายฝั่งอย่างมาก การเปลี่ยนแปลงประชากรปลาชนิดนี้จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ และเป็น

ธรรมดาของทะเลเขตอบอุ่นที่มีชนิดปลาน้อยแต่มีปริมาณ
ของแต่ละชนิดมาก ปลา Snipefish แถบชายฝั่งของยุโรปจึง
น่าจะมีจํานวนมากมายกว่าปลาใบมีดโกนของทะเลเขตร้อน
แถบบ้านเรา Jan Knyszewski วิศวกรของประเทศ
โปแลนด์จึงพยายามออกแบบเครื่องจักรช่ว ยแปรรูป ปลา
snipefish เนื่องจากมักติดมากับเครื่องมือประมงโดยไม่ได้
ตั้ ง ใจและใช้ ป ระโยชน์ ไ ม่ คุ้ ม ค่ า
(ที่ ม าของข้ อ มู ล :
HTTP://spo.nmfs.noaa.gov/mfr503/)
จากการที่มีลักษณะการดํารงชีวิตทีแ่ ปลกตา
น่าสนใจ ปลาในครอบครัวนีจ้ ึงถูกจับมาจัดแสดงในสถาน
แสดงพันธุ์สัตว์น้ําสาธารณะและเลี้ยงในตู้ของนักนิยมสัตว์
น้ําสวยงาม เมือ่ เข้าไปสืบค้นตามเว็บไซต์ของกลุ่มนักนิยม
สัตว์น้ําสวยงาม จะมีคําแนะนําด้วยความปรารถนาดีจาก
บางท่านว่าไม่ควรไปจับปลาใบมีดโกนมาเลี้ยง เพราะเป็น
ปลาทีด่ ูแลยาก ตายง่าย แต่ในทีน่ ี้นักวิชาการบ้านนอกขอ
ร่วมออกความคิดด้วยว่าน่าจะไม่ถูกต้องเช่นกัน เพราะสัตว์
บ่ อเลีย งปลาใบมีดโกนแบบสมดุลนิเวศ มีทีกว้ าง ทีส่ ามารถสืบทอดเผ่าพันธุ์มาได้นานนับ 6 ล้าน 10 ล้านปี
ให้ ว่ายโฉบเฉี ยว มีกอสาหร่ ายเป็ นที ซ่อนพรางตัว มีญาติพี่น้องแพร่กระจายสายพันธุ์ไปได้ครึ่งค่อนโลก ต้อง
เป็นเผ่าพันธุ์ที่แข็งแกร่งมาก
มีความเป็นไปได้ว่าปลาที่จับมาจากธรรมชาติจะบอบช้ําอย่างหนักหนาสาหัส เพราะปลาใบมีด
โกนเป็นปลาที่สายตาว่องไวมาก ตานับร้อยดวงของปลาทั้งฝูงจะช่วยกันระแวดระวังภัยอยู่ตลอดเวลา เมื่อมี
ภัยจะว่ายน้ําพุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว หนีศัตรูเข้าไปในซอกเล็กซอยน้อยที่ยากจะติดตามไล่ล่า ชาวประมง
อาจต้องใช้วิธีก ารรุน แรงในการรวบรวมมาจําหน่าย และเมื่อการเลี้ย งดู ไม่ส อดคล้องกั บ พฤติกรรมตาม
ธรรมชาติ ปลาสะสมความเครียดไว้มากเกินกําลัง จึงมีอายุสั้น ยิ่งมีนักการเมืองเข้ามาสั่งการแล้วประดานัก
บริหารที่เป็นลิ่วล้อตามไล่บี้มากเท่าไร ทั้งปลาและคนเลี้ยงปลายิ่งมีอายุสั้นลงมากเท่านั้น ทําให้ต้องไปจับมา
ทดแทนใหม่ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ประชากรปลาใบมี ด โกนใน
ธรรมชาติก็มีแนวโน้มลดลง
C
การศึกษาเพื่อพัฒนาวิธีการเลี้ยงปลาใบมีด
โกนให้เป็นพ่อแม่พันธุ์จึงมีความสําคัญ นําไปสู่วิธีการเลี้ยง
ปลาให้มีชีวิตอยู่อย่างสมบูรณ์พูนสุข จนสามารถสืบพันธุ์
A
วางไข่ได้ในท้ายที่สุด พัฒนารูปแบบวิธีการเพาะพันธุ์ในโรง
B
เพาะฟัก และอาหารที่ใช้ในการอนุบาลลูกปลา อีกทั้งยัง
A = Maturation tank 5 M3
เป็ น แนวทางให้ ผู้ นิ ย มสั ต ว์ น้ํ า สวยงามนํ า ไปใช้ เ ป็ น
B = Multi-media filter tank
แบบอย่าง เพื่อลดการสูญเสียปลาที่เลี้ยงไว้ ศูนย์วิจัยและ
C = Protein skimmer
พั ฒ นาประมงชายฝั่ ง สมุ ท รสาครออกแบบระบบน้ํ า
หมุนเวียนตามพื้นฐานความต้องการที่อยู่อาศัยโดยอ้างอิง
เลีย งพ่ อแม่ พันธุ์ในระบบนํา หมุนเวียน
จากระบบนิ เ วศที่ อ ยู่ อ าศั ย ของปลา จั ด การอาหารให้
เหมาะสมโดยอ้างอิงข้อมูลทุติยภูมิจากการศึกษาทางชีววิทยาที่ผ่านมา

1. การเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์
ปลาใบมีดโกนจากธรรมชาติสามารถปรับตัวได้ดี ขั้นตอนแรกนําปลาที่จับมาใหม่ไปเลี้ยงไว้ใน
บ่อแบนกว้าง 10 ตารางเมตร น้ําลึก 40 เซนติเมตร ที่จัดการสภาพแวดล้อมแบบสมดุลนิเวศระบบน้ํา
หมุนเวียน 1.1) ที่หลบซ่อนในบ่อเลี้ยงเป็นสิ่งจําเป็น ปลาจะแสดงพฤติกรรมปกติเช่นเดียวกับที่พบใน
ธรรมชาติ ว่า ยน้ํา หัน เอาหั ว ปัก ลงเคลื่อนที่ขึ้น ลงไปในแนวตั้งอย่างช้าๆ อยู่ใ ต้วัส ดุล อยน้ํา เช่ น ตะกร้ า
พลาสติก แอบอิงกับท่อ PVC หรือกอสาหร่าย เป็นต้น จะมีหอย
เม่นหรือไม่มีก็ได้ 1.2) เป็นปลาที่หาอาหารกินตลอดเวลา 1.3)
พื้นที่ว่างกว้างๆ ในบ่อเลี้ยงเป็นสิ่งจําเป็น เพราะว่า ปลาใบมีด
โกนเป็นปลาที่สายตาว่องไว ว่ายน้ําเร็ว สังเกตได้จากปฏิกิริยา
เมื่อพบเคยฝูงจะพุ่งไปข้างหน้าทางแนวนอนอย่างรวดเร็ว การ
โฉบเฉี่ยวจับเหยื่อเป็นไปอย่างคล่องแคล่ว ว่ายน้ําเป็นวงกว้าง
กระจัดกระจายออกจากฝูง เดินหน้า ถอยหลัง เลี้ยวซอกซอนไป
ตามจิ ก เหยื่ อ ที่ ห นี ซุ ก ซ่ อ นอยู่ ใ นซอกเล็ ก หลื บ น้ อ ย ได้ อ ย่ า ง
รวดเร็ว แม่นยํา เมื่ออาหารหมดจึงกลับเข้ารวมฝูงว่ายน้ําช้าๆ
ไข่ ปลาใบมีดโกนเกาะกันเป็ นสายยาว
เอาหัวปักลงแอบอิงกับทีห่ ลบซ่อน
กล่าวคือ หากพื้นที่เลี้ยงคับแคบเกินไป ปลาจะ
ไม่สามารถแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติได้ครบถ้วน การไม่ได้ว่ายน้ําอย่างรวดเร็วในที่กว้างๆ อาจทําให้
กล้ามเนื้อของปลาใบมีดโกนอ่อนแอลง หรืออาจชนกับผนังทําให้ปากที่เป็นอวัยวะสําคัญบาดเจ็บ การศึกษา
ครั้งนี้ เลี้ยงในบ่อกว้างโดยไม่มีปลาอื่นปะปน จึงพบว่าปลาว่ายไปทั่วบ่อ ในชั้นต้นสันนิษฐานว่าเป็นปลา
พเนจร เคลื่อนที่ไปเป็นบริเวณกว้าง ไม่มีพฤติกรรมหวงถิ่น (Territory) แบบปลาการ์ตูน
ปลาที่จับ จากธรรมชาติไม่ยอมรับ อาหารสําเร็จรูปทุกรูป แบบ ปลาจะตอบสนองต่อเคยฝูง
(Lucifer) มากกว่าอาร์ทีเมียตัวเต็มวัยมีชีวิต พ่อแม่พันธุ์ปลาที่ให้เคยเป็นอาหารมีความสมบูรณ์เพศมากกว่า
การให้กินอาร์ทีเมียตัวเต็มวัยเพียงอย่างเดียว ความถี่
ของการวางไข่จะมากขึ้นหากมีปริมาณเคยเพียงพอต่อ
ความต้องการ สอดคล้องกับ Yuan-Shing and et.al.
(2010) ที่ระบุไว้ว่าอาหารที่ดีที่สุดของพ่อแม่พันธุ์ปลา
ใบมีดโกน คือ Neomysis และ Lopes M. and
et.al. (2006) ที่ ศึ ก ษาอาหารในกระเพาะของ
Snipefish (Macroramphosus gracilis) และ
Boarfish (Capros aper) ชายฝั่งของโปรตุเกส พบว่า
Mysid shrimps เป็นอาหารหลักที่สําคัญ
2. การผสมพันธุ์วางไข่ปลา
พฤติกรรมการวางไข่ ของ Snipefish อ้ างอิงตาม
ย้ายปลาเข้าระบบน้ําหมุนเวียนที่ออกแบบ
Filipe R. O. and el.al (1993)
ให้สามารถรวบรวมไข่ปลาได้โดยง่าย (Maturation tank)
ควบคุมอุณหภูมิและแสงสว่าง ใส่หอยเม่นหนามดําไว้ใน
ระบบด้วย พบพฤติกรรมวางไข่เป็นฝูง ซึ่งแตกต่างจากข้อสังเกตของนักดําน้ําบางท่านที่กล่าวว่าปลาตัวผู้สร้าง
รังติดกับพรรณไม้น้ํา แต่การศึกษาครั้งนี้ก็ยังพบว่า เปลือกไข่ปลาใบมีดโกนมีสารเหนียวเล็กน้อยทําให้เกาะ
ติดกันเป็นสายในระยะแรก หลังจากนั้นจึงแยกจากกันล่องลอยไปตามกระแสน้ําในลักษณะ Pelagic egg ไข่มี

น้ําหนักมากกว่าน้ําเล็กน้อย เมื่อไม่มีกระแสน้ําจะจมลงอย่างช้าๆ อาจเป็นไปได้ว่าการเลี้ยงในที่จํากัดอาจทํา
ให้พฤติกรรมต่างจากธรรมชาติ หรือกระแสน้ําของระบบหมุน เวียนทํา ให้ไข่กระจัดกระจายออกจากกัน
อย่างไรก็ตาม Filipe R. O. and el.al (1993) รายงานผลการศึกษาปลา Longspine snipefish ในบ่อเลี้ยง
ขนาดใหญ่ ก็ไม่พบการสร้างรัง พบพฤติกรรมการเกี้ยวพาราสี หลังจากนั้นตัวผู้และตัวเมียจะจับคู่กันลอยขึ้นสู่
ผิวน้ํา ใช้ส่วนหางเกาะเกี่ยวกันปล่อยไข่และน้ําเชื้อใกล้ผิวน้ําแล้วจึงแยกกัน จมลงกลับเข้าฝูง
ปลาใบมีดโกนวัยเจริญพันธุ์ขนาดเฉลี่ย 11.68 + 0.556 เซนติเมตร ไม่สามารถจําแนกเพศ
จากลักษณะภายนอกได้ วางไข่ในช่วงเวลา 18.00 – 22.00 นาฬิกา ใกล้เคียงกับรายงานของ Yuan-Shing
and et.al. (2010) อยู่ในช่วง 18.30 – 20.30 นาฬิกา ปริมาณไข่ที่ได้จากปลาทดลองจํานวน 25 ตัว ที่
วางไข่ต่อเนื่องในแต่ละวัน 5 ครั้ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 411 + 133.18 ฟองต่อครั้ง ซึ่ง Yuan-Shing and
et.al. (2010) รายงานว่าปลาใบมีดโกนเพศเมีย 1 ตัวมีไข่ 1 - 43 ฟองต่อการวางไข่ 1 ครั้ง แผนการศึกษา
ครั้งนี้ไม่ได้แยกพ่อแม่ปลาเป็นคู่เดี่ยวด้วยเกรงว่าจะมีผลทางลบกับพฤติกรรมรวมฝูงของปลา อัตราการฟัก
จากไข่ที่ได้รับการผสม 89.134 ± 1.873 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ปริมาณไข่ปลาใบมีดโกน และอัตราการฟักจากไข่ที่ได้รับการผสม
ไข่ปลาทั้งหมด
ไข่ปลาทีไ่ ด้รับ ไข่ปลาทีไ่ ม่ได้รับ ลูกปลาแรกฟัก
อัตราการฟักจากไข่ที่
(ฟอง)
การผสม(ฟอง) การผสม (ฟอง)
(ตัว)
ได้รับการผสม(เปอร์เซ็นต์)
ครั้งที่ 1
542
389
153
351
90.23
ครั้งที่ 2
429
307
122
265
86.32
ครั้งที่ 3
518
370
148
326
88.11
ครั้งที่ 4
351
248
103
225
90.73
ครั้งที่ 5
215
175
40
158
90.29
89.13+1.87
ค่าเฉลี่ย 411+133.18 297.8+88.28 113.2+45.65 265+77.73

3. การพัฒนาของตัวอ่อน
ไข่มีสัณฐานกลมใส ครึ่งจมครึ่งลอย เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 1.16 ± 0.028 มิลลิเมตร หยด
น้ํามันมีหยดเดียว ปริมาตรเฉลี่ย 0.0047 ± 0.00091 ลูกบาศก์มิลลิเมตร ระยะห่างระหว่างถุงไข่แดงและ
เปลือกน้อยมาก การศึกษาครั้งนี้พบว่าอุณหภูมิมีผลต่อระยะเวลาในการฟักและพัฒนาตัวอ่อน พบการแบ่ง
เซลล์เริ่มขึ้นหลังการจากไข่ผสมกับน้ําเชื้อประมาณ 20 นาที และมีพัฒนาการจนเริ่มมองเห็นการเต้นของ
หัวใจในเวลา 20 ชั่วโมง 2 นาที ระยะเวลาในการฟักออกเป็นตัว 24 ชั่วโมง 10 นาที ที่อุณหภูมิน้ํา 28oC

ไข่ ปลาใบมีดโกน ระยะ 4 เซลล์ , ระยะ Germ ring, ระยะ Gastrula และ ระยะ Somite

3. การอนุบาล
อนุบ าลลูกปลาในถังไฟเบอร์กลาสหรือบ่อคอนกรีต ควบคุมคุณภาพน้ําให้มีค่าอัลคาไลน์อยู่
ระหว่าง 130 – 150 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยใช้น้ําปูนใส ความเค็ม 28 + 2 ส่วนในพัน ควบคุมการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในรอบวัน
ปากลูกปลาเปิดเมื่ออายุ 24 ชั่วโมง ลูกปลาเริ่มกินอาหารหลังจากฟักเป็นตัว 24 - 32 ชั่วโมง
ให้อาหารวันละครั้ง เวลา 9.00 น. ด้วยแพลงก์ตอนพืชและโรติเฟอร์ ลูกปลาเริ่มกินโคพีพอดได้เมื่ออายุ
1 วัน กินอาทีเมียแรกฟักได้เมื่ออายุ 10 วัน (ตารางที่ 2) ลูกปลาในระยะแรกล่องลอยไปตามกระแสน้ํา เมื่อ
อายุ 15 วันพบพฤติกรรมการรวมฝูงในบริเวณที่มีกระแสน้ําอ่อนๆ เมื่อทดลองใส่ที่หลบซ่อนในระยะนี้ พบว่า
ลูกปลาเข้าแอบอิงกับภู่พลาสติกสีดําที่เป็นเส้นฝอยยาวๆ
ตารางที่ 2 อาหารที่ใช้อนุบาลลูกปลาใบมีดโกน
ชนิดอาหาร

1-3

4–6

ช่วงอายุ (วัน)
7 - 9 10 - 12 13 – 15

15 วันขึ้นไป

แพลงก์ตอนพืช และโรติเฟอร์
โคพีพอด
อาร์ทีเมียแรกฟัก

ขุนเลีย งลูกปลาในบ่ อแบบสมดุลนิเวศ

การเติมแพลงก์ตอนพืชเป็นไปเพื่อให้โรติเฟอร์
กับโคพีพอดมีอาหารกินและมีชีวิตอยู่ได้ เมื่อลูกปลาอายุ 20
วัน ย้ายลูกปลาออกจากถังอนุบาลแบบควบคุมปริมาณแพลงก์
ตอนมาขุนเลี้ยงในบ่อขนาด 500 ลิตร จัดสภาพนิเวศแบบ
สมดุ ล ประกอบด้ ว ย ระบบกรองชี ว ภาพ สาหร่ า ย และ
หมุนเวียนน้ําด้วยแรงลม ไม่ได้เติมแพลงก์ตอนพืชอีกต่อไป ลูก
ปลากินแพลงก์ตอนสัตว์ตลอดช่วงของพัฒนาการ ซึ่งหลังจาก
ลูกปลาพัฒนารูปร่างเหมือนตัวเต็มวัย ในระยะเวลา 25 วัน ก็ยัง
ต้องให้กินแพลงก์ตอนสัตว์มีชีวิต ยังไม่สามารถฝึกให้กินอาหารที่
ไม่มีชีวิตหรืออาหารสําเร็จรูปได้

ลูกปลาใบมีดโกน ระยะแรกฟั ก, อายุ 1 วัน และ อายุ 5 วัน

ตารางที่ 3 ขนาดความยาวเหยียดเฉลี่ย (เซนติเมตร) และการพัฒนาของลูกปลาใบมีดโกน
ระยะ
ขนาดความยาวเหยียดเฉลีย่ (เซนติเมตร)
การพัฒนา
แรกฟัก
2.507 ± 0.031
ลําตัวปลาใส ระบบทางเดินอาหารยังไม่พัฒนา
อายุ 1 วัน
2.870 ± 0.164
มีการพัฒนาครีบหาง ปากปลาเปิด
อายุ 2 วัน
3.151 ± 0.069
ดวงตาเป็นสีดํา ยังมองเห็นถุงไข่แดง
อายุ 3 วัน
3.162 ± 0.038
ไม่พบถุงไข่แดง มีการพัฒนาจุดสีเข้มขึ้น
อายุ 5 วัน
3.221 ± 0.180
ปากและขากรรไกรกว้างขึ้น
อายุ 15 วัน
11.375 ± 0.744
มีพฤติกรรมการรวมฝูงคล้ายตัวเต็มวัย

4. คุณภาพน้ํา ในระบบน้ําหมุนเวียนเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 7.5 - 8
ปริมาณแอมโมเนีย 0.0 - 0.5 ppm ปริมาณไนไตรท์ 0.0 - 0.01 ppm ความเป็นด่าง 116 - 130 ppm
อุณหภูมิน้ําช่วงเช้าอยู่ระหว่าง 26 - 31.5oC และช่วงบ่าย 27.5 - 32oC
ในถังอนุบาลลูกปลา ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 8 - 8.5 ปริมาณแอมโมเนีย 0.0 - 0.25
ppm ปริมาณไนไตรท์ 0.0 - 0.02 ppm ความเป็นด่าง 129 - 145 ppm อุณหภูมิน้ําช่วงเช้าอยู่ระหว่าง
27.5 - 31.0oC และช่วงบ่าย 28 - 32oC
สรุปและข้อเสนอแนะ
ปลาใบมีดโกน (Aeoliscus strigatus) เป็น
ปลาที่เลี้ยงง่าย แข็งแรง ชอบกินเคยเป็นอาหาร ระบบน้ํา
หมุ น เวี ย นที่ ใ ช้ เ ลี้ ย งพ่ อ แม่ พั น ธุ์ ค วรมี พื้ น ที่ อ ย่ า งน้ อ ย 2
ตารางเมตร น้ําลึกมากกว่า 50 เซนติเมตรเพื่อให้สอดคล้อง
กับพฤติกรรมการล่าเหยื่อและการวางไข่เป็นฝูง หอยเม่นมี
ประโยชน์ ใ นการทํ า ความสะอาดพื้ น บ่ อ เลี้ ย ง และน่ า จะ
สั น นิ ษ ฐานได้ ว่ า มี ส่ ว นช่ ว ยลดความเครี ย ดของปลา ไข่ มี
ลูกปลาใบมีดโกนอายุ 25 วัน
สัณฐานกลมใส ครึ่งจมครึ่งลอย วางไข่ต่อเนื่องกันแทบทุกวัน
ปริมาณไข่แต่ละครั้งไม่เท่ากัน อัตราการผสมในช่วงหลังลดต่ําลง ซึ่งอาจเป็นผลมาจากน้ําเชื้อตัวผู้ไม่เพียงพอ
ซึ่งจะต้องทําการศึกษาในขั้นต่อไป อัตราการฟักของไข่ที่ได้รับการผสมค่อนข้างสูง ลูกปลาอายุ 15 วัน เริ่มมี
พฤติกรรมการรวมฝูง และพัฒนารูปร่างเหมือนปลาตัวเต็มวัยในเวลา 25 วัน กินแพลงก์ตอนสัตว์มีชีวิตตลอด
ช่วงอายุขัย
ควรศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการผลิตลูกปลาให้ได้คราวละมากๆ ปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ให้
คุ้นเคยกับการเลี้ยงในฟาร์มและบ้านเรือน (Domestication) ให้เป็นสัตว์น้ําเศรษฐกิจทางเลือกของเกษตรกร
ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา เพิ่มความหลากหลายของตลาดสัตว์น้ําทะเลสวยงาม รวมตลอดถึงควรพัฒนาอาหารให้
สะดวกในการเก็บรักษาและการใช้เครื่องให้อาหารอัตโนมัติ นําเสนอวิธกี ารจัดตู้แสดงสัตว์น้ําทะเลสวยงามที่
ให้ความสําคัญกับพฤติกรรมและสภาพนิเวศถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ํามากขึ้น เพื่อให้สัตว์น้ํามีอายุยืนยาว และ
ยังส่งผลทางอ้อมต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและแนวปะการังอีกด้วย
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